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 25/11/2021 - Início do processo seletivo  
 

Os candidatos deverão encaminhar os documentos conforme as disposições do item 5.1 do 

Edital para o email: comissaoconcursods@gmail.com  

 

O Curriculum Vitae atualizado e os documentos comprobatórios deverão, 

obrigatoriamente, seguir a ordem indicada no Barema para a avaliação de títulos, divulgado 

no endereço eletrônico https://servicos.ufrrj.br/concursos/editais/barema-manejo62-

2021.pdf. Os arquivos devem ser enviados em formato PDF. 

 

26/11/2021 - Resultado da análise da Prova de Títulos 

 

O resultado da análise da Prova de Títulos será enviado por e-mail aos candidatos, além da 

divulgação no site da UFRRJ. 

 

29/11/2021 - Sorteio para a Prova Didática 
 

No dia 29/11/2021, às 08h, todos os candidatos classificados na prova de títulos, poderão 

acessar o link: meet.google.com/iqu-zwat-rps, para a realização dos seguintes 

procedimentos:  

 

a) Sorteio dos integrantes dos grupos para a realização da prova didática (a ordem do 

sorteio indicará a ordem para a apresentação da aula didática). 

b) Sorteio de um ponto do Conteúdo Programático para ser o tema da aula didática para o 

Grupo 1. 

 

Obs: Em função do número de candidatos classificados na prova de títulos (fase anterior), a 

prova didática poderá ser divida em dois grupos/dias diferentes (dia 30 e 01/12). Nesse 

caso, o sorteio da Prova Didática para o Grupo 2 será realizado no dia 30/11/2021 às 8h, 

em um link divulgado anteriormente pela Comissão Avaliadora. 

 

30/11/2021 – Apresentação da aula didática do Grupo 1 

 

As apresentações das aulas começarão às 09h. Até às 09h, todos os candidatos deverão 

encaminhar o arquivo PDF com os slides da aula para o e-mail: 

comissaoconcursods@gmail.com. A aula deverá ter a duração de 30 minutos, com 

tolerância de mais ou menos 6 minutos. Após a aula, haverá questionamentos por parte da 

Comissão Especial. 
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01/12/2021 - Resultado Prova de Didática 

 

O resultado da Prova didática será enviado por e-mail aos candidatos, além da divulgação 

no site da UFRRJ. 

 

02/12/2021 - Resultado final do concurso 
 

O resultado Final do Concurso será enviado por e-mail aos candidatos, além da divulgação 

no site da UFRRJ. 

 

Obs.: Cronograma está sujeito a alterações, de acordo com critérios da banca examinadora 

e com o Edital. 
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